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Riktlinjen är beslutad av utbildningsnämnden den 2023-05-17 

 

Dokumentet ersätter UN 2021/11005-2 

 

Riktlinjen beskriver den politiska viljan och de regler som ligger till grund för kommunala 

förskolor i Norrköpings kommun. I dokumentet stadgas den lokala tillämpningen av 

nationella beslut.  

 

Vid extraordinära händelser kan denna riktlinje komma att ställas åt sidan då andra lagar får 

företräde. Sakkunnig inom aktuellt verksamhetsområdet är ansvarig för att 

aktualiseringsprövning sker vart tredje år samt att revidering sker vid behov. 
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Inledning 
Förskolan som utbildningsform regleras främst av skollagen (2010:800) och Läroplan för 

förskolan (Lpfö 18).  

 

Riktlinjen är ett samlingsdokument för de politiska beslut som utbildningsnämnden, i rollen 

som huvudman, har fastställt för att skapa en likvärdig utbildning för alla barn som är 

inskrivna inom huvudmannens organisation för förskola. I dokumentet stadgas den lokala 

tillämpningen för nationella beslut. Riktlinjen stadgas utifrån den politiska viljan av de 

förtroendevalda representanterna i utbildningsnämnden.  

 

Utöver den beslutanderätt som framgår direkt av skollagen regleras beslutanderätten inom 

olika former av ärenden genom utbildningsnämndens delegationsordning.  

 

Utbildningskontoret ansvarar för att ta fram dokumenterade rutiner som tydliggör hur 

tjänstemannaorganisationen ska arbeta för att leva upp till den politiska riktlinjen.  

 

Information om vilka förskolor som finns att tillgå i Norrköping ska fortlöpande finnas 

uppdaterat på  kommunens hemsida.  

Rätt till plats 
Till vårdnadshavare med följande sysselsättningar erbjuds barn förskola i den utsträckning 

som behövs under tiden vårdnadshavare; 

 

• Förvärvsarbetar 

• Studerar 

 

Vid erbjudande genom ovannämnda sysselsättningar ska vårdnadshavarnas behov av restid 

till och från arbetet/studierna inkluderas. 

 

Till vårdnadshavare med följande sysselsättningar erbjuds barn förskola under 525 

timmar om året under tiden vårdnadshavare är; 

 

• Föräldraledig 

• Arbetssökande 

• Pensionär  

 

Rektor beslutar vilka tider som barnet erbjuds 525 timmar i förskola. Vårdnadshavarna 

beräknar sin restid utifrån tiderna som beslutas av rektor.  

 

Norrköpings kommun tillämpar allmän förskola under 525 timmar om året.  

 

Vårdnadshavare som är sjukskriven, har graviditetspenning eller uppbär sjuk- och 

aktivitetsersättning behåller rätten till barnomsorg. 
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Öppettider 

Samtliga förskolor i Norrköpings kommun ska erbjuda omsorg och utbildning utifrån 

berättigad plats inom ramtiden 06:15-18:30.  

Studiedagar 

Samtliga förskolor i den kommunala regin ska organisera för fem studiedagar per år. Med 

studiedag menas planering och kompetensutveckling för personalen. Alla familjer som har 

behov i enlighet med rätten till förskola ska erbjudas omsorg under dessa dagar.  

Utökad utbildningstid 

Om ett barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan 

barnet ges rätt till plats i kommunal förskola före ett års ålder. Beslutanderätt framgår av 

skollagen och utbildningsnämndens delegationsordning. 

 

Barn som har behov av stöd i sin utveckling ska också ges det stöd som krävs. Detta är grund 

för ett barns rätt till utökad utbildningstid i förskola oavsett barnets ålder eller vad 

vårdnadshavaren har för sysselsättning. Beslutet om utökad utbildningstid beslutas av rektor 

och är förenat med insatser för att stötta barnets behov och utveckling. Insatsen ska följas upp, 

utvärderas och dokumenteras.  

Ansökan och kö 
• För att ansöka om plats i förskola behöver platsinnehavaren ha ett svenskt 

personnummer eller ett  tillfälligt personnummer i väntan på ett permanent.  

 

• Vårdnadshavare kan ansöka om plats i förskola som tidigast sex månader innan önskat 

startdatum.  

 

• Kommunala förskolor tillämpar fyramånadersgarantin i enlighet med 8 kap. 14 § 

skollagen.  

 

• Samtliga ansökningar placeras i kö utifrån det datum som de har inkommit. 

 

I kommunen finns det möjlighet för vårdnadshavare att ange tre olika förskolor som uppfyller 

familjens behov, önskemål och rätt till valfrihet. För att leva upp till skollagens krav om 

valfrihet ska en platsinnehavare när som helst kunna ställa sig i kö på nytt för att ansöka om 

omplacering.  

 

• Barn som är folkbokförda i Norrköpings kommun har i första hand rätt till de platser 

som finns tillgängliga i hemkommunen.  

 

I mån av plats och utifrån särskilda skäl kan barn med annan hemkommun söka och erbjudas 

placering inom förskolor i Norrköpings kommun. I detta fall ska barnets hemkommun först 

yttra sig angående behovet och placeringen. I fall då ett barn godkänns för plats i annan 

kommun debiteras hemkommunen i enlighet med  skollagen. 
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Om det inte finns plats för alla  sökanden med samma ansökningsdatum erbjuds det äldsta 

barnet plats först.  

Skyddade personuppgifter 

Om Skatteverket har beslutat att ge en eller flera familjemedlemmar skyddade 

personuppgifter tillämpas särskild hantering. Ansökan till förskola görs då via Kontaktcenter.  

Avgift enligt förordningen om maxtaxa 

Vid hantering av avgifter inom förskolorna i Norrköping tillämpas förordningen om maxtaxa 

(2001:160). Maxtaxan innebär att avgifter genom ekonomiska medel eller dolda avgifter 

utöver ett fastställt belopp inte är tillåtna att tas ut.  

 

Aktuellt tillåtet maxbelopp meddelas av Skolverket årligen och ska hållas uppdaterat på 

kommunens hemsida. I enlighet med förordningens lagstadgade villkor ska sambo, som är 

folkbokförd på samma  adress som vårdnadshavare, registrera sin avgiftsgrundande inkomst. 

Vårdnadshavaren är ansvarig för att registrera sambo.  

 

Utbildningskontorets rutiner för att tillämpa förordningen om maxtaxan ska framgå via 

kommunens hemsida.  

Byte av plats 

Vid byte av plats mellan förskolor inom den kommunala huvudmannens organisation gäller 

en månads uppsägningstid.  

 

Vid byte av plats mellan förskolor där platsinnehavaren även byter huvudman gäller ordinarie 

två månaders uppsägningstid.  

Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats ska göras minst två månader innan det aktuella behovet av omsorg 

upphör. Placeringen behöver inte nyttjas men kommunen har rätt att ta ut avgift från det 

datum då uppsägning inkommer och två månader framåt. 

Klagomålshantering 

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän, oavsett regi, ha skriftliga rutiner för att ta 

emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål 

ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna 

hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört klagomålet. Utsedd 

tillsynsmyndighet ska som huvudregel inte kunna inleda tillsyn som rör ett enskilt barn om 

inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först. Det ska tydligt framgå på 

huvudmannens och/eller förskolans hemsida hur ett klagomål ska lämnas in och hanteras. 

Information om klagomålshantering behöver nå alla som berörs av utbildningen. 

Huvudmannen är skyldig till att sprida information återkommande och fortlöpande genom 

olika kommunikationskanaler. 
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Olycksfallsförsäkring 

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och 

ungdomar som är inskrivna i en verksamhet och är i åldrarna mellan  0-20 år.  

 

Försäkringen omfattar barn i förskolan dygnet runt under verksamhetstid samt resan direkt till 

eller från verksamheten. Ytterligare villkor är att det aktuella barnet ska vara inskrivet i 

verksamheten. Mer information om aktuellt försäkringsbolag och försäkringsbesked finns 

uppdaterat på kommunens hemsida. 

Särskilt riktade resurser 

Anpassad förskola 

Det finns ingen lagstadgad anpassad skolform för barn som går inom förskola så som det 

finns inom grundskola och gymnasiet. Det innebär att de yngre barnen med särskilda behov 

idag integreras i den ordinarie förskolan i Norrköpings kommun. Denna målgrupp behöver 

individanpassat stöd, personal med särskild utbildning samt anpassade lokaler och utrustning 

för att kunna delta på lika villkor som övriga.  

 

För att möta behoven beslutade utbildningsnämnden 2022 att inrätta två avdelningar vid en 

förskola med särskilda resurser och specialistkompetens för barn i behov av särskilt stöd. 

Avdelningarna kommer att integreras med den ordinarie förskolan för att främja social 

gemenskap och förbereda barnen inför fortsatt utbildning.  

 

Förskolan har ett ansvar för att erbjuda kompensatoriskt stöd till alla barn. Genom den 

anpassade utbildningen ska barn med omfattande flerfunktionsnedsättningar kunna nå högre 

måluppfyllelse och likvärdighet. På kommunens hemsida ska medborgarna hitta information 

om särskilda resurser i Norrköpings kommun. 

Förvaltningsområde 

Norrköpings kommun är förvaltningsområde för det finska språket. Det  innebär att 

kommunen ska arbeta för att behålla och utveckla det finska språket samt sin kultur då detta 

är ett av Sveriges minoritetsspråk. För förskolans utbildning, i kommunal regi, innebär detta 

att en eller flera förskolor har särskilt riktade resurser tillsatta för att möta och undervisa barn 

med finska som modersmål eller anknytning till finska i familjekretsen. På kommunens 

hemsida ska medborgarna hitta information om aktuella förvaltningsområden som 

Norrköpings kommun arbetar med samt vilka förskolor som är försedda med särskilda 

resurser. 


